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VERSTAND VAN OVERHEERLIJK BBQ’EN

wij staan ervoor dat het vlees en uw eventuele

BBQ’en is de creatieve manier van buiten

feestelijk wordt gepresenteerd. Liefhebbers van

tafelen als de zon schijnt. Vooral als je met een
grote groep mensen een feestelijk avondje wil
beleggen. De ideale manier om van je stoel te
komen! Een gezellig praatje met elkaar rond
de gloeiende kolen, onder het genot van een
drankje en een lekker hapje van de Keurslager.
Maar natuurlijk niet minder gezellig als je in
huiselijke kring een leuke middag of avond wil
beleven. De smaak van onze BBQ-specialiteiten
is er hoe dan ook niet minder om!

aanvullende pakket, keurig wordt verzorgd en
vis en vegetariërs hebben ook volop keuze uit
ons uitgebreide assortiment.
Lekker BBQ’en is niet alleen vlees eten natuurlijk!
Er horen ook andere lekkernijen bij. Als u wilt
verwennen wij u met aanvullende heerlijkheden
uit eigen keuken. Dit aanvullende pakket bestaat

BUURT/CLUB BBQ VLEES +
AANVULLEND PAKKET
(400 gram vlees per persoon)

Hamburger, varkenshaassaté,
gemarineerde speklap, BBQ-worst
Huzarensalade, 4 soorten rauwkost,
5 soorten saus, 4 soorten vers afgebakken
stokbrood, kruidenboter

DE LUXE-VLEESPAKKET
(450 gram vlees per persoon)

Argentijnse Biefsteak, USA Angus Rib Eye,
lamskoteletje, shaslick, lamsﬁlet, kipbrochette Tante Door, Black Angus hamburger,
varkenshaas brochette, varkensﬁlet lapje.
€ 14,95 p.p.

€ 13,50 p.p.

uit diverse salades en vers gebakken stokbrood.
Alle pakketten kunt u eenvoudig bestellen door
uw bestelling per e-mail aan ons te versturen
via info@putmansverhuur.nl. Mocht u vragen
hebben over ons BBQ-assortiment kunt altijd
even contact met ons opnemen.

LOW BUDGET BBQ-VLEESPAKKET
(400 gram vlees per persoon)

Hamburger, varkenshaassaté
gemarineerd speklapje, kipﬁlet
€ 6,95 p.p.

MAKKELIJK, COMPLEET EN GEEN GEDOE
Alles wat u nodig heeft voor een geslaagde BBQ
hebben wij voor u in huis en kan deels zelfs
kosteloos worden gebruikt:

Al geruime tijd verkopen wij vlees met een goed
verhaal. We hechten waarde aan het welzijn
van dieren. Ons rundvlees heet Wijvlees en
komt van onze vaste meester uit Cromvoirt. Het

•

Het gebruik van een gas-BBQ is gratis.

•

Kosten voor het gebruik van gas en het

•

Voor het bezorgen en ophalen binnen

•

Voor het bezorgen en ophalen in Boxtel

schoonmaken van de BBQ zijn €25,00.
Liempde geldt een tarief van €7,00.

SAMENGESTELDE BBQ-PAKKETTEN
Om de keuze makkelijker te maken hebben wij
verschillende pakketten samengesteld welke u
kunt bestellen. Wat uw keuze ook wordt,

(450 gram vlees per persoon)

Kipsaté (gegaard), varkenshaassaté,
hamburger, BBQ worst (gegaard), spareribs
(gegaard), gemarineerde kipﬁlet, shaslick,
gemarineerde speklap, gemarineerde
halskarbonade, Smokey Rib (gegaard)

tarief van €17,50.
•

Bij bestellingen vanaf 15 personen zijn
borden en bestek gratis en mogen
servetschoon retour.

VEGETARISCH BBQ-PAKKET
(400 gram per persoon)

Groentespies, wrapsticks, vegaburger,
gevulde paprika
€ 11,95 p.p.

€ 10,95 p.p.

KINDER BBQ-VLEESPAKKET

en omliggende gemeenten geldt een

varkensvlees is van het Krull-concept en de kip
komt van de Gildehoen Boerderij.

VLEESCHMEESTER-VLEESPAKKET

(250 gram vlees per persoon)

Er is meer!

Chipolataworstje, hamburger,
gemarineerd speklapje a la minute.
€ 4,95 p.p.

KIJK SNEL VERDER
OP DE ACHTERZIJDE >>>
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KORTING VOOR GROTERE PARTIJEN

VIS BBQ-VLEESPAKKET

Heeft u een BBQ voor grotere groepen of
partijen? Dan kunt u gebruik maken van
aantrekkelijke kortingen:

(400 gram vlees per persoon)

Zalmpakketje, scampi-spies
viss-potje, tonijnspies

• 20-29 personen: 5% korting
• 30-49 personen: 7,5% korting
• Vanaf 50 personen: 10% korting

€ 13,95 p.p.

Deze kortingen gelden niet voor het buurt/club BBQ-vleespakket.

REEPJESFESTIVAL
(250 gram vlees + 250 gram bakgroenten per persoon)

Varkensshoarma, kalkoencajun, mexicaanse
varkensreepjes, kalfskebab, runderreepjes
provencaal, kip tandoori, ui, paprika,
champignons, taugé, courgette, aubergine

AANVULLEND BBQ-PAKKET
Huzarensalade, 4 soorten rauwkost,
5 soorten saus, kruidenboter, 2 soorten
versgebakken stokbrood
€ 8,25 p.p.

U bakt naar believen diverse soorten vlees en
groenten in een grote koekenpan. Uw smaak
bepaalt de samenstelling van het gerecht
waarvan u wil genieten. De culinaire ervaring of
juist de onervarenheid zorgen meteen voor de
nodige gespreksstof. Gezellig toch?

GAS-BBQ RESERVEREN
Op basis van beschikbaarheid.

U kunt een gasbarbecue of elektrische pan (reepjesfestival) reserveren.
Dit geeft u eenvoudig aan als opmerking bij uw bestelling.
Let op: op basis van beschikbaarheid. Voor het gebruik van gas en het
schoonmaken van de barbecue wordt een standaardtarief van
€ 25,00 in rekening gebracht.

€ 9,95 p.p.
De elektrische pan kunt u bij ons reserveren (gratis).
Denk erom dat u hiervoor een tafel nodig heeft. De
pan kan niet zelfstandig staan.

AANVULLEND BBQ-PAKKET
REEPJESFESTIVAL
Dit pakket bestaat uit:
Olijfolie, 4 soorten rauwkost, pastasalade,
5 soorten sauzen, 3 soorten stokbrood.
€ 7,95 p.p.
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